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 اى نهفته که پیدا کنم تو راکى بوده   اى زدل که تمنا کنم تو راکى رفته
 

ست. این مقطع از تاریخ          شاه ا ضا  سقوط ر ست پس از  سالهاى نخ شغال خاك   این کتاب درباره  ایران که با ا
شهریور       شهاى متفقین از  نفع محمدرضا  شود و با کودتاى نظامى ارتش به  مى آغاز 1320کشور به وسیله ارت

ترین مقاطع رسد بدون تردید از جالب توجهترین و در عین حال پیچیده مى به پایان 1332مرداد  28شاه در  
حجم انبوهى از تحوالت  معاصر ایران است. آنچه این مقطع را جالب توجه و در عین حال پیچیده نموده تاریخ

 افتاده است. اتفاق سیاسى و اجتماعى مهمى است که در این دوازده سال
اه به گیر رضا ش  دیکتاتورى نفس اى است که پس از سقوط  نخستین ویژگى مهم این مقطع آزادى نسبى  

سى به     سیا شکیالت  صدها روزنامه، هفته  وجود آمد. دهها حزب و ت شکیالتى در  همراه  نامه و ارگان حزبى و ت
قانونى  جایگاه شور صورت گرفت. مجلس بهپس از قریب دو دهه، انتخابات نسبتا آزاد در ک کشور انتشار یافت.

تضعیف شد. از نظر تحوالت یا رخدادهاى  خود بازگشت و بسیارى از ابزار اختناق رضا شاهى برچیده یا بشدت 
سى و اجتماعى نیز تحوالت مهمى    سمنان، مازندران،           سیا سان،  ستانهاى خرا شور (ا شمال ک صورت گرفت. 

کرمانشــاه،  ، غربى و اردبیل) به اشــغال کامل ارتش شــوروى و ایالم،زنجان، آذربایجان شــرقى گیالن، قزوین،
شغال          صفهان و کرمان به ا شهر، ا ستان، فارس، بو ستان، همدان، خوز ستان در آمد. حکومت   کرد ارتش انگل

ــاه که نزدیک به دو دهه بر        ــا شـ ایران حکومت کرده بوده در کمتر از چند روز از هم    مقتدر و نیرومند رضـ
ــید. دی ــتى لرزه بر اندام ایرانیان مى کتاتورفروپاش  و افکند در میان بهت و حیرتمخوف ایران که نامش براس

شد و به      شته  سیله متفقین در کمتر از یک هفته از قدرت کنار گذا ردید افریقاى جنوبى تبعید گ ناباورى به و
ضات (به دلیل همراهى با آلمان نازى على ستان). آذربایج    رغم اعترا سیه و انگل ستان عمالً از  رو ان غربى و کرد

 کردستان تشکیل گردید که مرکز آن در شهر مهاباد بود. استانهاى آذربایجان شرقى، کشور جدا شد. جمهورى
شوروى سابق از خارج کردن  اردبیل، زنجان و بخشهایى از قزوین تا مرز جدایى از ایران پیش رفتند. خوددارى

ــش از ایران پس از پایان جنگ جهانى ــتین برخورد جدى میان آنچه بعدها به دو 1324( دوم ارتش )، به نخس
شرق و غرب و  صنعت نفت پس از قریب نیم قرن که        اردوگاه  شد.  شهرت یافت در ایران منجر  سرد    جنگ 

ستان قرار       شغال ارتش انگل شد و خوزستان در خطر ا ستان بود ملى  ــ1330گرفت ( ملک طلق انگل ). 1332ــ
سى رادی    سیا سى ایران به نام     کال چپ در تاریخ حیاتبزرگترین جریان  شکل گرفت و از  » حزب توده«سیا

دى گرایى جدیو ادبیات رادیکال چپ در ایران ظهور کرد. ناسیونالیزم یا ملى اى از افکارطریق آن موج گسترده
ر این رفت دایران نام گ در» نوگرایى دینى«هاى آنچه بعدها جبهه ملى ایران تولد یافت. نخستین جوانه  به نام

کمک امریکا و انگلستان این عصر پر تحول و پر    سالها زده شد و سرانجام در یک کودتاى نظامى با طراحى و   
 مناقشه به پایان رسید.

سترده و     سیار گ سال بدون تردید کار ب ست و با آنکه مناب   تجزیه و تحلیل تحوالت این دوازده  ع سترگى ا
لبد. در طهاى این مقطع کارهاى بیشترى را مى جنبه ته است، بسیارى از  زیادى تاکنون در این باره انتشار یاف 

 تقریبا تمام آثار منتشر شده در این باره در برگیرنده چند سال آخر آن و به طور   عین حال، باید اشاره کرد که 
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ــ1330مشخص سالهاى    مرداد است.   28کودتاى  است. علت توجه به این سه سال ملى شدن نفت و     1332ــ
باره شویم؛ چنانکه در منابع کمترى رو به رو مى ه به سالهاى نخستین این مقطع نزدیکتر شویم با آثار و   هر چ

سال اول پس از رضا شاه آثار بسیار کمى وجود دارد. این مسأله تنها مشکل  سالهاى نخست آن یعنى یکى، دو
صر ایران نیست. مسأله     و عالقه مورخان ساسى  مندان به این بخش از تاریخ معا سا      تر آندیگر و ا سا است که ا

تحوالت و رخدادها به قدرتهاى خارجى شامل   رویکرد ما به مقطع ایران پس از رضا شاه در حوالت دادن همه  
شود؛ یعنى سه قدرت اصلى که ایران را به اشغال خود      امریکا خالصه مى  انگلستان، شوروى سابق و سرانجام     

 ایرانى قرار نگرفته نیروهاى ر نظر گرفته نشده و مورد توجه نویسندگان  آوردند. آنچه در معادالت سیاسى د   در
کشور پس از سقوط رضا شاه است. در این رویکرد سنتى  داخلى و تأثیر عملکرد آنان در تحوالت و رویدادهاى

ــمیمات، اتفاقات، تغییر دولتها و    و در عین حال متداول، همه ــى، تص ــیاس ــهاى س ــها و واکنش تحوالت، کنش
پس انگلستان، س   عملکرد احزاب، تشکلهاى سیاسى و شخصیتها و در یک کالم، همه چیز نخست به       ها،نهکابی

 به روسیه و در مرحله بعدى به امریکا نسبت داده شده است.
ست که نگرش ما به این بخش از تاریخ تحوالت     سى این کتاب آن ا سا سى ایران بیش از آنکه    حرف ا سیا

شد، مل  سى از منظر    » توطئه توهم«هم و متأثر از گفتمان بر واقعیات منطبق با سیا و دیدن هر تحول و اتفاق 
ــ عاملقدرتهاى خارجى«و » توهم توطئه«ایران است. رویکرد   عملکرد قدرتهاى خارجى در ــ تغییرــ ، در »ــ

 هنشان داده شود ک نخست پس از سقوط رضا شاه در این کتاب مورد بحث قرار گرفته و تالش شده تا سالهاى
اتفاقا عامل اصلى تغییر و تحوالت سیاسى خود  اند،بر خالف این باور که قدرتهاى خارجى عامل همه چیز بوده

ال، اند؛ به هر حنیستیم که قدرتهاى خارجى اساسا نقشى در این برهه نداشته     ایم. ما مدعى آنما ایرانیان بوده
شغال خود در آورد   ارتش شاه را  آنان مقتدرانه خاك ایران را به ا ضا  ساقط کرد. آنان حتى   و حکومت مقتدر ر

ــتند در ایران جمهورى برپا دارند و بدیهى اســت که  ــاه   ســعى داش ــا ش ــقوط رض در مســائل ایران پس از س
 نقش باشند.توانستند بىنمى

ــغال خاك ایران تأمین امنیت و بهره  ــلى متفقین از اش ــانى به طوالنى کمک بردارى از خطهدف اص رس
سها در برابر آلمان بود. این خط هاى جنجبهه ستراتژیک و طوالنى که بعدها به   گ رو معروف » پل پیروزى«ا

ادامه  شد و تا مرز ایران یا جمهورى آذربایجان در آستارا  خرمشهر در جنوب ایران آغاز مى  شد از بندرعباس و 
انعى بر ســر راه آنان براى م یافت. از دید متفقین، رضــا شــاه و ارتشــش به آلمان تمایل داشــتند و بالطبعمى

پل «آمدند؛ از این رو، براى حصـول اطمینان از امنیت  مى هاى جنگ روسـیه به شـمار  رسـانى به جبهه کمک
شاه مقتدر و »پیروزى شتند. البته آنان نمى  ، پاد سبت به آنچه در تهران  نیرومند ایران را کنار گذا ستند ن و  توان

سى، نخبگان، گروههاى     در سیا سى مى   میان رجال  سیا شت قدرت و در جریانات  شند. کمترین  بى گذ اعتنا با
رسانى توانست در امر کمکمدیریت یا ناتوانى آن مى نگرانى متفقین از عملکرد حکومت ایران این بود که سوء 

مرحله بعدى متفقین خواهان حکومتى بودند که با آنان همراه باشــد و همکارى  متفقین اخالل ایجاد کند. در
سى در       آ کند. سى و انگلی سلح رو صدها هزار تن از قواى م ضور  ایران هزار و یک کار،  نان همچنین به دلیل ح

شتند.      ست از مقامات ایرانى دا توان به مسائل و منافع بلندمدت سیاسى،     سرانجام مى  مسئله، مشکل و درخوا
 فرهنگى هر کدام از متفقین در ایران اشاره کرد. اقتصادى، اجتماعى و

سخن د  سى و   یگر، ما به هیچ روى منکر مالحظات و انگیزهبه  سیا سى و       هاى  سیا ستراتژیک  مطامع ا

2 



 1322-1320تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران 

مسلم است هر یک از آن قدرتها بالطبع هر اقدام و سیاستى  اقتصادى قدرتهاى اشغالگر در ایران نیستیم. آنچه
شان مى     را که در جهت منافع و شور صالح ک شتند به کار مى م ضمن پندا ضور  گرفتند؛ با این حال،   پذیرش ح

صلى       صر ا ست که عن شغالگر در ایران و تبعات آن، واقعیت آن ا سى،     قدرتهاى خارجى ا سیا تغییر و تحوالت 
 تر، ضمن پذیرش تأثیر قدرتهاى خارجى. به سخن درست   نخبگان سیاسى و صاحبان قدرت در ایران بودند، نه   

 ا بمراتب بیشتر از خارجیها بوده است. هر  در روند تحوالت ایران، تأثیر عملکرد خود م حضور قدرتهاى خارجى 
شهریور   شاه دور مى     1320چه از مقاطع اولیه  ضا  سقوط ر شتر مى  شویم این تأثیرگذارى و  شود، برعکس  بی

 باورى که در فهم معمولى تاریخى ما وجود دارد.
ســالهاى تحوالت ســیاســى در  در کتاب حاضــر برآنیم تا نشــان دهیم، برخالف دیدگاه رایج، در تغییر و

ایم. هدف دیگر ما بررسى  سهم را خود ما ایرانیان داشته   تریننخست پس از سقوط رضا شاه بیشترین و عمده     
 تحول و عملکرد ساختار قدرت پس از سقوط رضا شاه است. به سخن دیگر، برآنیم       و روشن ساختن چگونگى  

ه حاکمیت سیاسى چگون پیدا کرد و تا نشان دهیم پس از سقوط ناگهانى رضا شاه ساختار قدرت چگونه تداوم     
نخبگان سیاسى و نهادهاى سیاسى در ساختار قدرت        شکل گرفت؟ هر کدام از جریانات سیاسى، شخصیتها،      

ــتند؟ میزان ــى داش ــاده چه نقش ــورتى بود و به زبان س  تر، قدرت یاتعامل هر یک از آنان با یکدیگر به چه ص
 چه کسانى افتاد، و آنان  غیرمنتظره رضا شاه به دست چه کسى یا    حاکمیت سیاسى پس از سقوط ناگهانى و    

 چگونه حکومت کردند؟
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